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H O T Ă R Â R E 

 
Referitor la: modificarea HCL Bals nr.10/28.01.2016 privind aprobarea stabilirii situatiilor 

deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta. 

 

 

    Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa extraordinară în data de 22.11.2018  prin 

Dispoziţia Primarului Oraşului Balş nr.920/20.11.2018, legal constituit, 

 

Luand act de: 

- raportul nr.22868/22.11.2018 al Secretarului UAT Bals; 

- HCL Bals nr.10/28.01.2016 privind aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea 

acordarii ajutoarelor de urgenta. 

Avand in vedere prevederile: 

- art.28 alin.(2),(4) si (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.41,42,43 si 44 din HG  nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-  art.36 alin.6 lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.59,art.80,81,82 si 83 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata; 

  În temeiul art. 45. alin. (1) şi art. 115. alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Adopta prezenta  

 

                                                          HOTARARE  

 

  Art.1. Se aproba modificarea anexei la HCL nr.10/28.01.2016 privind aprobarea stabilirii 

situatiilor deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgent,astfel: 

a) la punctul nr.2 „ Prestatii financiare exceptionale” : 

-  alin.(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Prestatia exceptionala va fi 

acordata in bani sau/si in natura,dar fara a depasi nivelul sumei de 2.000 lei 

/copil,pe perioada unui an scolar.” 

- alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Pentru copii monitorizati prin 

serviciile de specialitate ale Compartimentului de Asistenta Sociala si Autonomie 



Tutelara in temeiul Legii nr.272/2004,modificata,cu rezultate foarte bune la 

invatatura(premii scolare), dar si cu activitati extrascolare deosebite ( obtinerea de 

premii judetene,nationale si/sau internationale),prestatia exceptionala se poate 

acorda sub forma de bursa-in suma fixa de 500 lei/luna, pe o perioada maxima de 6 

luni.Exceptie de la acordarea acestui tip de bursa o reprezinta categoria copiilor 

beneficiari ai burselor scolare,pentru acestia din urma fiind aplicabile prevederile 

alin.(3).” 

b) punctul nr.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:” In vederea acoperirii 

costurilor pentru achizitia unei proteze, in situatia in care familiile au venituri 

reduse,pana la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata/membru de 

familie,indexat in conditiile legii -  se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 

5.000 lei pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare ,prin dispozitia 

primarului.” 

c) punctul nr.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ In cazul bolnavilor cronici,cu 

prioritate persoane varstnice singure sau provenite din familii in care venitulnet pe 

membru de familie nu depaseste nivelul salariului de baza minim brut pe tara  - se 

pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 5.000 lei, pe baza anchetei sociale si a 

altor acte doveditoare,prin dispozitia primarului.” 

d) punctul nr.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ In cazul persoanelor care 

sufera de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesita investigatii 

medicale,interventii chirurgicale,tratament medical de specialitate,asigurarea 

medicamentelor – se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 50.000 lei, pe 

baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare,prin dispozitia primarului.” 

e) punctul nr.6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Cu ocazia unor evenimente 

speciale – (Sarbatorile de Paste,Sarbatorile de iarna) – acordarea de ajutoare in 

bani si/sau in natura ( produse alimentare,obiecte de imbracaminte,alte categorii 

de bunuri de stricta necesitate) pentru persoanele singure si/sau familiile cu risc 

crescut de marginalizare sociala,aflate in evidenta Compartimentului de Asistenta 

Sociala si Autoritate Tutelara spre monitorizare,pana la suma de 500 lei/caz,pe 

baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare,prin dispozitia primarului.” 

f) punctul nr.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Situatia cetatenilor orasului 

Bals,locatari ori proprietari ai unor imobile afectate in timp de actiunea factorilor 

climaterici,devenite improprii pentru locuire: 

(1) Ajutorul de urgenta va fi stabilit,in functie de expertizarea locuintei de catre un 

specialist din cadrul Serviciului Urbanism pe baza unei situatii de lucrari avand 

in vedere si costurile necesare. Se acorda ajutoare banesti pana la suma de 5000 

lei in situatia in care familiile au venituri reduse pana la nivelul salariului de 

baza brut pe tara garantat in plata/membru de familie,indexat in conditiile 

legii. 

(2) Ajutorul de urgenta se acorda pe baza anchetei sociale si a altor acte 

doveditoare,prin dispozitia primarului.” 

g) punctul nr.10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: In cazul tinerilor proveniti din 

centrele de plasament sau alte institutii de ocrotire sociala cu varste cuprinse intre 

18 ani si 25 ani,care au fost angajati urmare incheierii unui contract de solidaritate 

prin Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca,in conditiile Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 



(1) In vederea depasirii situatiei de dificultate care poate duce la marginalizarea si 

excluziunea sociala se pot acorda ajutoare de urgenta pentru plata chiriei 

tinerilor proveniti din centrele de plasament sau alte institutii de ocrotire 

sociala,cu varste cuprinse intre 18 ani si 25 ani,angajati urmare incheierii unui 

contract de solidaritate prin Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de 

Munca.Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei se poate acorda pentru tinerii 

din categoria stabilita mai sus,cu domiciliul pe raza orasului Bals,in limita 

sumei de 500 lei/luna,pe o perioada maxima de 6 luni,din momentul angajarii.” 

h) punctul nr.11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: In alte cazuri ce se pot 

ivi,referitoare la evenimente neprevazute – se pot acorda ajutoare banesti pana la 

suma de 1000 lei,pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare,prin dispozitia 

primarului. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL Bals nr.10/28.01.2016 raman in vigoare si 

nemodificate.  

            Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului 

oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş pentru ducere la îndeplinire şi 

Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 

 

                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                               GHEORGHE MARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                             Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals 22.11.2018 

Nr.89 

(Hotararea a fost adoptata cu 10  voturi) 

 


